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OBWIESZCZENIE  
 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 

 z dnia 28 marca 2017 r. 
 

Na podstawie art.  5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 
LII/432/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, 

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 
serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Gniew, a przede wszystkim 
obszarów zdegradowanych przeznaczonych do rewitalizacji tj. Starego 
Miasta i Podzamcza w mieście Gniew do udziału w konsultacjach 
społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag i wniosków w 
sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na 
lata 2016 - 2023. 

Konsultacje rozpocznie otwarte spotkanie, które odbędzie się dnia 3 kwietnia 
2017 r. o godz. 1800, w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy Gniew (sala nr 
109)  przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 i poprowadzone będzie przez Pana Tomasza 
Sikorę - zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. 

Uwagi i wnioski dotyczące LPR należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta i Gminy w Gniewie  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej / instytucji / podmiotu i adresu oraz obszaru, którego 
dotyczą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 kwietnia 2017 r. do godz. 
1600 na adres:  

 Urząd Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew; 

 sekretariat@gniew.pl - w postaci elektronicznej. 
Dodatkowo na stronie www.bip.gniew.pl w zakładce Lokalny Program 
Rewitalizacji dostępny będzie formularz zgłaszania wniosków i uwag do  
projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023. 
 

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 

/-/ Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska 
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